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مكتب املجلس
يعقد اجتماعًا برئاسة 

رئيس مجلس األمة
عقد مكتب املجلس اجتماعا امس برئاسة رئيس مجلس 

األمة أحمد السعدون.
وحضر االجتماع  نائب رئيس مجلس األمة محمد املطير، 
وأمني سر املجلس النائب أسامة الشاهني، ومراقب املجلس 
النائب د.عبدالكرمي الكندري، ورئيس جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية النائب شعيب املويزري، ورئيس جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية النائب مهند الساير وأمني عام مجلس 

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون مترئساً اجتماع مكتب املجلس وبجانبه نائبه محمد املطير وأمني السر أسامة الشاهني واملراقب د.عبدالكرمي الكندري وشعيب املويزري ومهند الساير واألمني العام عادل اللوغانياألمة عادل اللوغاني.

خليل أبل: معاجلة حقوق املعلمني ممن اجتازوا
املقابلة واالمتحان التحريري للوظائف اإلشرافية

تقدم النائب د.خليل أبل 
باقتــراح برغبــة، بمعالجة 
الذيــن  المعلميــن  حقــوق 
اجتازوا المقابلة واالمتحان 
للـوظـائـــف  التحـريـــري 
اإلشــرافية منــذ أكثر من ١٠

سنوات. ونص االقتراح على 
ما يلي:

مــن المعلــوم أن نظــام 
الترقية للوظائف اإلشرافية 
للمعلميــن بــوزارة التربية 
يعاني منذ أكثر من ١٠ سنوات 
من التعســف والظلم نظرا 
لقيام التواجيه الفنية بوضع 
اختبارات تعجيزية وتعسفية 
فــي حــق المعلميــن الذين 
يجتازون هــذه االختبارات 
بنجــاح لكــن رغــم ذلك لم 
يمنحــوا الترقيــة الالزمــة 
حتى اآلن. ومن الواضح أن 
الخلل ليس في المعلمين على 
اإلطــالق وإنما بســبب آلية 
الترقي للوظائف اإلشرافية 

بعض التواجيه الفنية التي 
تجبــر المعلمين علــى أداء 
اختبارات في مواد علمية من 
غير تخصصهم في مخالفة 

صريحة للقانون.
كما أن المعلمين الناجحين 
في االختبارات التعجيزية لم 
تتم ترقيتهم منذ عدة سنوات 
بحجــة عدم وجود شــواغر 
وبالتالي تعطيــل ترقيتهم 
وتأخير أكبر عدد ممكن منهم، 
ووزارة التربية متناسية أن 
مثل هذه األساليب يتجاوز 
مداها وتأثيرها المدمر حدود 
الترقية والمنصب لتصل إلى 
تدميــر العمليــة التعليمية 
برمتها، حيــث تحولت هذه 
االختبارات إلى عنصر طارد 
للمعلمين ومصــدر إحباط 
وانكســار فــي نفــوس من 

يتبقى منهم.
لــذا نــرى إعــادة النظر 
فــي آلية الترقــي للوظائف 

والبدالت والمزايا الوظيفية 
التي يحصل عليها شــاغلو 

الوظائف اإلشرافية.
المعلميــن  منــح   -٢
الناجحين المسمى الوظيفي 
«رئيس قسم المادة العلمية» 
في المدرسة التي يعمل بها 
حتى ولو كان يوجد رئيس 
قسم لنفس المادة العلمية، 
وذلك في المدارس التي بها 
أعداد كبيرة من الطلبة، وهذا 
حاصل فــي بعض المدارس 

حاليا.
ثانيا: تقوم وزارة التربية 
بإعادة دراسة حالة المعلمين 
األفاضــل الذيــن ســبق ان 
رسبوا بســبب االختبارات 
التعجيزيــة التي مارســتها 
عليهــم التواجيــه الفنيــة، 
وتقييمهــم بمــا يتوافق مع 
مؤهالتهم الدراسية وسنوات 
الخبرة العملية، دون تعسف 

في استعمال الحق.

اإلشــرافية، بإلغاء مثل هذه 
التعجيزيــة،  االختبــارات 
فعــدم توافر شــواغر كافية 
ال يعطــي مســؤولي وزارة 
الفنية  التربية والتواجيــه 
الحق في الظلم والتعســف 

ضد المعلمين.
لذا أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
قيام وزير التربية بأخذ 

قرار عاجل بشأن ما يلي:
حقــوق  معالجــة  أوال: 
المعلميــن الذيــن اجتــازوا 
المقابلة واالمتحان التحريري 
للوظائــف اإلشــرافية منــذ 
أكثر من ١٠ ســنوات وحتى 
تاريخ تقديــم هذا االقتراح، 
بضمان ترقيتهم في الوظائف 
الشاغرة فورا، وفي حال عدم 
وجود وظائف شاغرة تلتزم 
الوزارة باإلجراءات التالية:

المعلميــن  منــح   -١
المكافأة  الناجحيــن نفــس 

 منذ أكثر من ١٠ سنوات

د. خليل أبل

وفي االختبارات التحريرية 
تحديــدا، مع العلــم أن أداء 
هــذه االختبــارات مخالــف 
تمامــا للقوانيــن وقــرارات 
الخدمــة المدنية التي تنظم 
عملية الترقيات والوســائل 
السليمة للمفاضلة بين عدة 
مرشحين والتي تطبق على 
جميع الموظفين في جميع 
وزارات الدولــة، بــل هنــاك 

مهند الساير يطلب النتائج التفصيلية النتخابات مجلس األمة 
جلميع الدوائر موزعة على اللجان الفرعية واألصلية ذكورًا وإناثًا

وجه النائب مهند الساير 
٣ أســئلة إلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد، 
ووزير اإلعالم والثقافة وزير 
الدولــة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمن املطيري، ووزير 
التربية وزير التعليم العالي 
والبحــث العلمــي د.حمــد 
العدواني. وجاء في السؤال 
الداخلية  املوجه إلى وزير 

ما يلي: 
ملا كان األصل في العملية 
االنتخابية عالنية نتائجها، 
عالوة على حــق الناخبني 
والباحثــني  واملرشــحني 
العلميــني واملهتمــني فــي 

التفصيلية  النتائــج   -
النتخابــات مجلــس األمة 
التي أجريت في ٢٩/٩/٢٠٢٢
الدوائر االنتخابية  جلميع 
موزعة على اللجان الفرعية 

واألصلية ذكورا وإناثا.
وجاء في سؤاله إلى وزير 
الدولة لشؤون الشباب ما 

يلي: 
ملــا كان القــرار اإلداري 
رقــم (٩١١) لســنة ٢٠٠٩

الصادر عن مجلس الوزراء 
بشــأن املوافقــة على ضم 
فروسيات األحمدي واجلهراء 
والفروانية إلى نادي الصيد 
والفروســية، وطعن على 
اإلدارية  القــرار باحملكمــة 

ومــا ترتب عليــه من آثار، 
أي بالعودة إلى صحة قرار 
ضــم فروســيات األحمدي 
واجلهــراء والفروانية إلى 
نادي الصيد والفروســية، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- هــل نفــذت الهيئــة 
العامة للشباب حكم التمييز 
املشــار إليه مع تسوية ما 
ترتــب عليه من آثــار؟ إذا 
كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 
يرجى تزويدي باملستندات 
الدالة، وفي حــال االمتناع 
عن التنفيذ، يرجى تزويدي 
باألسباب والسند القانوني.

٢- أي إجراءات أو قرارات 

وبيــان أســماء أعضائهــا 
الوظيفيــة  ومســمياتهم 
لهــا،  التابعــني  واجلهــات 
والقرار الوزاري املنظم لعمل 
اللجنة، صورة عن محاضر 
اجتماعاتها وما انتهت إليه 

من توصيات أو قرارات.
وجاء في سؤاله إلى وزير 

التعليم العالي ما يلي: 
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- مــا أســباب التأخير 
في تشغيل جامعة عبداهللا 
السالم احلكومية اجلديدة؟
٢- هــل أجنــز الهيــكل 
إذا  التنظيمــي للجامعــة؟ 
كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 

وقضــى حكــم أول درجــة 
واالســتئناف في الدعويني 
رقمي (٢١٦١) لســنة ٢٠٠٩
و(١٨٩١) لسنة ٢٠١٠ بإلغاء 
القــرارات املطعــون فيهــا 
ومــا ترتب عليهــا من آثار 
ونفذ احلكم بصدور القرار 
رقم (٤٤) لســنة ٢٠١٣ من 
العامــة للشــباب  الهيئــة 
والرياضــة بإشــهار نادي 
فروسية الفروانية ونشره 
في اجلريدة الرســمية، إال 
أن حكم محكمة التمييز في 
الدعوى رقم (١١٧٨) لســنة 
الصــادر  (إداري/١)   ٢٠١١
في تاريخ ١٨/١/٢٠١٧ قضى 
بإلغــاء احلكــم املســتأنف 

تشــكيل جلــان أو غيرهــا 
صــدرت عــن الــوزارة أو 
الهيئة في شأن تنفيذ حكم 
التمييز وتسوية آثاره مع 
تزويدي باملستندات الدالة 

- إن وجدت -.
٤- صورة ضوئية عن 
القرارات الصادرة من الهيئة 
تنفيــذ حلكم االســتئناف 
بإشهار فروسيات الفروانية 

واألحمدي واجلهراء.
٤- منى إلــى علمي أنه 
قد مت تشكيل جلنة لتقصي 
احلقائــق بخصوص أندية 
واألراضــي  الفروســية 
املخصصة، يرجى تزويدي 
بصــورة عن قــرار اللجنة 

يرجــى تزويــدي بصورة 
ضوئية عنه.

٣- هل نشــر إعالن عن 
استقبال طلبات التوظف في 
اجلهاز اإلداري واألكادميي؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
يرجى تزويدي باملستندات 
الدالــة، وإذا كانت اإلجابة 
النفــي، يرجــى تزويــدي 

باألسباب.
٤- هل حددت التخصصات 
والبرامــج الدراســية التــي 
ســتطرحها جامعة عبداهللا 
الســالم؟ وهــل أخــذ بعــني 
االعتبــار تغيــرات احتياج 
العمــل واملجــاالت  ســوق 

العلمية احلديثة؟

استفسر عن أسباب التأخير في تشغيل جامعة عبداهللا السالم احلكومية اجلديدة

مهند الساير

االطالع على تلــك النتائج 
وتعزيزا للشفافية والنزاهة، 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:

فارس العتيبي لتعديل الهيكل التنظيمي 
لقطاع تنمية املوارد في «أمانة األوقاف»

تقــدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة بشــأن تعديل 
الهيكل التنظيمي لقطاع تنمية املوارد واالســتثمار في األمانة 
العامــة لألوقاف. وقال في مقدمة اقتراحه: إنه في إطار متابعة 
ديوان احملاسبة وتقييمه للنشاط االستثماري والنظم اإلدارية 
املرتبطة باألمانة العامة لألوقاف في تقريره عن السنة املالية 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ لوحظ تداخل بني بعض أعمال إدارة صيانة وتطوير 
العقارات مع إدارة االستثمار العقاري وملا يسببه ذلك من طول 
الدورة املستندية، وبناء على توصيات ديوان احملاسبة بشأن 
ضرورة دمج اإلدارتني املعنيتني بتحقيق الهدف املنشود ألعمالهما. 
ونــص االقتراح على ما يلي: تعديــل الهيكل التنظيمي لقطاع 
تنمية املوارد واالستثمار بدمج إدارة صيانة وتطوير العقارات 
مع إدارة االستثمار العقاري التابعتني لألمانة العامة لألوقاف.

بدمج إدارة صيانة وتطوير العقارات مع إدارة االستثمار العقاري

فارس العتيبي

سعد اخلنفور يقترح تخصيص مبنى
لوزارة الكهرباء في كل محافظة

تقــدم النائــب ســعد 
الخنفور باقتراح برغبة 
بشــأن تخصيــص مبنى 
تابع لوزارة الكهرباء يقدم 
خدماته في كل محافظة من 

محافظات الكويت.
مقدمــة  فــي  وقــال 
إنــه تطبيقــا  اقتراحــه: 
إلــى  الدولــة  لتوجــه 
التخفيف على المواطنين 
وتطبيــق اســتراتيجية 
الحكوميــة من  الجهــات 
خالل الالمركزية والوجود 

واالنتشــار في كل محافظــات الكويت، 
للوصول إلى أكبر شــريحة من الناس، 
بهدف التسهيل على الجمهور المستفيد 
من خدمات قطاعات الوزارات واألجهزة 

المختلفة.
ونص االقتراح على ما يلي:

«تخصيص مبنى في كل محافظة من 
محافظــات الكويت ليكون تابعا لوزارة 
الكهرباء والماء ويقدم من خالله جميع 
الخدمــات التي تقدمها جميــع قطاعات 
الوزارة، وذلك أسوة بالعديد من الوزارات 
والجهــات الحكومية التــي تقدم جميع 
خدماتهــا من خــالل أفرعها فــي جميع 

المحافظات».
كما وجه النائب سعد الخنفور سؤاال 
إلــى وزير الصحة د.أحمد العوضي قال 
في مقدمته، في أواخر العام ٢٠١٥ أغلقت 
وزارة الصحــة مركز الفروانية الصحي 
التخصصي بغــرض ترميم مبناه، وتم 
إســناد مشــروع هدم وإنشــاء وصيانة 
وإنجــاز المركــز إلــى إحدى الشــركات 

التي باشرت عملها في ٢
فبرايــر ٢٠١٦ وفقا لعقد 
مدتــه ٥٤٠ يومــا ينتهي 
في ٢٥ يوليو ٢٠١٧، إال انه 
لألسف الشــديد إلى اآلن 
ورغم مرور هذه السنوات 
لم يتم االنتهاء من صيانة 
وترميم المبنى واألعمال 

في المشروع متوقفة.
النائب ســعد  وطالب 
الخنفور في سؤاله الذي 
قدمه الى وزيــر الصحة 
بتزويده وإفادته باآلتي:

١ - ما سبب التأخر في إنجاز مشروع 
هدم وإنشاء وصيانة وإنجاز مبنى مركز 

الفروانية الصحي التخصصي؟
يرجى تزويدي بصورة من العقد مع 

المقاول المنفذ؟
٢- هل تم صرف االعتماد المالي المقرر 

للمشروع إلى المقاول؟
وإذا تم صرف جزء منه حسب بنود 
العقــد فما مصيــر المبلــغ المتبقي من 
االعتماد المقرر وفقــا لميزانية الوزارة 

آنذاك؟
٣ - هل تم فرض غرامات تأخير على 

المقاول المنفذ للمشروع؟
٤ - هــل هناك دعــاوى قضائية بين 
الوزارة والمقاول المنفذ للمشــروع، إذا 
كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بآخر 
ما توصلـت إلـيه هـذه الـدعـاوى سـواء 
من طرف الوزارة او مـن طـرف الـمـقـاول؟

٥ - ما إجراءات الوزارة لالستعجال 
في إنجاز هذا المشروع الهام الذي يخدم 

شريحة كبيرة من المواطنين؟

للتسهيل على اجلمهور

سعد اخلنفور

سأل وزير الصحة عن سبب التأخر في إجناز مشروع صيانة
مركز الفروانية الصحي التخصصي مع تزويده بعقد املقاول

محمد هايف لوزير التربية: ما سبب التأخر
في تطبيق مادة القرآن الكرمي في املناهج؟ 

وجه النائب محمد هايف 
ســؤاال إلــى وزيــر التربية 
ووزير التعليم العالي د.حمد 
العدوانــي، قال في مقدمته: 
ســبق أن تقدمــت باقتراح 
برغبة حول إدراج مادة القرآن 
الكريم فــي رياض األطفال، 
وذلك في الفصل التشريعي 
الخامس عشــر، وقــد أبدت 
وزارة التربيــة فــي كتابها 
رقم (وت-٣٧٦) المؤرخ في 
٢٠٢٠/٨/٢٥ الممهور بتوقيع 
التربيــة والتعليــم  وزيــر 

العالي، والذي جاء فيه:
١- وهو بمثابة الترجمة 
الفعليــة أليدلوجية وزارة 
الهادفــة لتنميــة  التربيــة 
التربية اإليمانية المستمدة 
الشــريعة اإلســالمية  مــن 
والقــرآن الكريم في نفوس 
أبنائنا الطلبة وخاصة مرحلة 
الطفولــة التي تســعى إلى 

حيث إن تالوة القرآن وحفظه 
في مراحل مبكرة يساعدان 
علــى تقويــة ملكــة الحفظ 
العقلية والذاكرة  والقدرات 

لدى األطفال.
مقتــرح  أنــه  كمــا   -٣
سيساعد على توفير فرص 
وظيفيــة جديــدة لمعلمات 
التربية اإلسالمية، وذلك بعد 
أن تجتاز المتقدمة للوظيفة 
اختبارا تحريريــا ومقابلة 
شخصية مع خضوعها لدورة 
تأهيلية تتناول طرق تدريس 
القرآن ودوره في خصائص 

نمو األطفال.
٤- ان مرحلــة ريــاض 
األطفال ال تقل أهمية عن دور 
الدراسية األخرى،  المراحل 
بل تعتبر ذات أهمية كبيره 
في تنمية مهارات الطفل في 
سن مبكرة، وهي من المراحل 
والتأهيليــة  التأسيســية 

بما يلي:
١- ما ســبب التأخر في 
تطبيق مادة القرآن الكريم في 
المناهج التعليمية لمرحلة 

رياض األطفال؟
٢- ما اإلجراءات المتخذة 
من قبلكم في هذا الشأن من 
تاريخ وصول المقترح وحتى 

حينه؟
٣- ما الجهة المناط بها 
تنفيذ المقترح داخل وزارة 

التربية؟
٤- من المسؤول المباشر 
عن التلكؤ بإدراج مقرر القرآن 
الكريم في ريــاض األطفال 
الســابق،  وفقــا للمقتــرح 
والثابت في كتابها المشــار 
إليه، إذا كانت اإلجابة بنعم 
فمن الذي أمر بهذا التراجع، 
وإن كانت اإلجابة بال فلماذا 
ال يتم تنفيذ المقترح حتى 

حينه؟

للتنشــئة الســليمة للطفل 
في سن مبكرة.

٥- دعــم وزيــر التربية 
ألي مقتــرح يعمــل علــى 
رقي المنظومــة التعليمية، 
وتجنيد جميــع اإلمكانيات 
المادية والبشرية المتوافرة 
لدى وزارة التربية لتحقيق 
هــذا الهــدف، ونؤكــد أننــا 
حريصون كل الحرص على 
تنمية الجوانــب (المهارية 
والمعرفية والحركية) والتي 
يحتويها القرآن الكريم لدى 
الطفل. ورغم إقرار المقترح 
التشــريعي  الفصــل  فــي 
الخامس عشــر، وإرســاله 
لوزارة التربية والتي سبق 
وأن أبدت تأييدها للمقترح 
في كتابها المشــار إليه، إال 
أنه لم يتــم وضعه موضع 

التنفيذ حتى حينه.
وطالب بتزويده وإفادته 

ملرحلة رياض األطفال

محمد هايف

إعداد وتنشئة الطفل تنشئة 
تربوية وتعليمية هادفة إلى 
خلق جيل متمســك بالقيم 
والتعاليم اإلسالمية في سن 

مبكرة.
تنميــة  يتضمــن   -٢
القــدرات اللغوية والقدرات 
القرائية بما يتناسب مع نمو 
الطفــل في هذا المســتوى، 




